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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY

Reflekja
„Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów”
Rozwiązać rzemyk – to zapewne czynność
kojarząca się również z rozplątywaniem jakichś
węzłów. Można rozwiązać rzemyk, ale też
problem, zagadkę, tajemnicę albo więzy
krępujące nogi czy ręce więźnia. Jan nie czuł się
na siłach, aby rozwiązać nawet najmniejszy z
tysięcy węzłów gordyjskich, w jakie zaplątała
się cała ludzkość. Kołtun grzechu zacisnął się
bowiem nieludzko i tylko ktoś ponadludzki mógł
sobie z tym poradzić. Jezus rozwiązał wszelkie
węzły i więzy, rozwiązał wszystko to, co nas krępuje, zniewala, ogranicza, czyni
niewolnikami. „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany
zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo
połamać”. Nie ma takiego związania, którego by miłość Jezusa nie rozplątała
mocą rozkazującego słowa. Gdy pojawił się
w okolicach Dekapolu, przyprowadzono mu głuchoniemego, któremu jednym
słowem Effatha rozwiązał więzy języka i uwolnił słuch. Dał też ludziom moc do
rozwiązywania wszelkich więzów na ziemi w mocy swego imienia. Powiedział
do Piotra, że cokolwiek rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Wraz z Jezusowym narodzeniem rozwiązało się wszystko, co dotychczas
ludzkość więziło. Nie będzie chyba wielkim nadużyciem interpretacyjnym, jeśli

zrozumiemy następujące słowa Biblii: „Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna” jako pewną przenośnię. Niech nie będzie
to jedynie przypadkiem, że narodziny Jezusa oddano słowem „rozwiązanie”,
bo rzeczywiście Jezus przyniósł uwolnienie dla całej ludzkości. Greckie słowo,
tłumaczone jako „rozwiązanie”, ma również znaczenie „zniszczyć”, i Jan
Ewangelista celnie wymierzył swoje słowa w dzieło diabła: „Kto grzeszy, jest
dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży
objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”.
o. Augustyn Pelanowski
Opowiadanie –Gołębica
Gołębica, która dopiero niedawno została stworzona, nie robiła nic innego, tylko
narzekała. Pewnego dnia dobry Bóg przyjął ją w swym wspaniałym ogrodzie,
aby wysłuchać jej żalów.
- Panie wszechświata, jakiś kto ciągle za mną gania, bo chce mnie zabić
i pożreć, ja natomiast całe dnie rozpaczliwie uciekam, posługując się nic
niewartymi nóżkami, które mi dałeś!
Stworzyciel ulitował się nad gołębicą i podarował jej piękne, silne skrzydła.
Po kilku dniach wróciła ona jednak do dobrego Boga, płacząc:
- Panie wszechświata, kot nadal mnie prześladuje. Teraz z tymi skrzydłami na
plecach jeszcze trudniej uciekać. Przeszkadzają mi, bo są ciężkie, a moje krótkie
i słabe nóżki mają coraz mniej siły!
Stworzyciel uśmiechnął się i powiedział:
- Moja gołębico, nie po to dałem ci skrzydła, abyś nosiła je na plecach, ale po to,
aby one niosły cię do nieba!
Posiadamy niewiarygodne dary, a spędzamy czas na narzekaniu.
Na wesoło
Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa
wody w wino w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci:
- Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud?
Wstaje mała dziewczynka i mówi:
- Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą
zaprosić Pana Jezusa.
Dialog na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:
- Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę?
- No cóż, wszyscy umrzemy.
- Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem!

Ogłoszenia
1. W niedzielę, 7 stycznia przeżywamy ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, które
kończy okres Narodzenia Pańskiego.
2. W Niedzielę Chrztu Pańskiego, czyli 7 stycznia zapraszamy na wymianę
tajemnic różańcowych o godzinie 1000.
3. Zwracamy się do mężczyzn o pomoc przy demontażu szopki
w Rezidenzschloss w Ludwigsburgu w poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku
o godzinie 1800.
4. Dzieci zapraszamy po przerwie świątecznej na lekcje religii w piątek,
12 stycznia.
5. Zapraszamy na Różaniec do Siedmiu Boleści prowadzony przez członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci w drugi piątek miesiąca, czyli 12 stycznia 2018
roku po Mszy świętej.
6. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
7. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w niedzielę, 14 stycznia o godzinie 1015
na Mszę świętą dla najmłodszych naszych parafian, podczas której swoją
premierę będą miały tradycyjne Jasełka w wykonaniu naszych dzieci.
8. Seniorów naszej parafii oraz wszystkich miłośników śpiewania kolęd
zapraszamy w niedzielę, 14 stycznia, po Mszy świętej do salki pod kościołem na
spotkanie przy kawie i cieście. Do piątku, 12 stycznia prosimy o zgłoszenie
w zakrystii lub pod numerem telefonu: 015207484601 osób starszych, którzy
potrzebują dowozu do naszego kościoła. Dzieci i młodzież naszej parafii mogą
ubogacić swoim talentem muzycznym, wokalnym lub literackim nasze
spotkanie. Za odwagę i talent przewidziane są słodkie upominki.
9. Małżeństwa naszej parafii zapraszamy do udziału w Rekolekcjach w drodze,
które odbywać się będą w Portugalii – Lizbona, Porto, Fatima w dniach
od 20 do 23 kwietnia 2018 roku. Koszt wyjazdu wynosi 550 Euro od osoby.
Więcej szczegółów u ks. Piotra.
10. W niedzielę, 21 stycznia 2018 roku, czyli po zabawie karnawałowej będą
odprawione dwie Msze święte o godzinie: 1015 oraz 1830.
11. Zapraszamy do salki pod kościołem po Mszach świętych w sobotę,
27 stycznia 2018 roku lub w niedzielę, 28 stycznia na spektakl
JASEŁKA ŻARTOBLIWE przygotowany przez grupę teatralną Pomiędzy działającą
przy naszej parafii.
12. Zabawa karnawałowa dla dzieci odbędzie się w sobotę, 3 lutego od godziny
1430 do godziny 1730. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
13. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de
oraz do śledzenia nas na Facebooku, na profilu Polska Parafia Rzymsko –
Katolicka w Ludwigsburgu.

Plan intencji: 07.01.-14.01.2018
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o potrzebne łaski,
Niedziela
07.01.2018
Święto Chrztu Pańskiego

dary Ducha świętego dla Mathiasa Rogatz z okazji 18 – tej rocznicy
urodzin.
2. Do Opatrzności Bożej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla
Jolanty.

Czwartek
11.01.2018

Za zmarłą mamę Marię Nowak.
1. Za zmarłą mamę Marię Nowak.

Piątek
12.01.2018

2. Prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Bożą w Nowym Roku dla
żyjących członków Rodziny oraz za zmarłych o dar życia wiecznego
przy Bogu.
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej prosząc o dar wiary,

Sobota
13.01.2018

pomoc Bożą oraz odwagę życia dla syna Artura.
2. Za zmarłą mamę Bronisławę Frankowską w rocznicę śmierci.
1. Za zmarłego Tadeusza Zabielskiego w drugą rocznicę śmierci.
2. Za zmarłego brata Wojtka, za zmarłe siostry: Ewę i Mariolę

Niedziela
14.01.2018

Kołodziej, zmarłego ojca Andrzeja Sztej, za zmarłe babcie: Teresę
Kołodziej i Evę Majchrzak (w dniu jej urodzin).

II Niedziela Zwykła - B

3. Prosząc o opiekę Anioła Stróża, błogosławieństwo Boże dla Lea z
okazji 2-giej rocznicy urodzin, w intencji Jej Brata Noah i Rodziców.

Złota myśl tygodnia
Tylko wtedy, gdy naprawdę wierzymy w Pana Boga, gdy On naprawdę
wystarcza, stać nas na bezinteresowność (ks. Mieczysław Maliński).

